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Október 22-én délután kettős volt az ünnep az óvodá-

ban.  

Az intézmény ötvenedik évfordulójának megünneplé-

sére, és az ekkor épült épületrész felújításának ünne-

pélyes átadására került sor ezen a napon. 

 Gazsi Lászlóné óvodavezető az ünnepély előtt emlék-

lapot adott át az érkező vendégeknek. Ünnepi beszédé-

ben áttekintette az óvoda 50 éves történetét napjainkig, 

köszöntötte a megjelent régi dolgozókat, és megemlé-

kezett azokról, akik már nem lehettek jelen az ünnepsé-

gen. Köszönetet mondott az önkormányzatnak, a szü-

lőknek és pártolóknak, a felújítást végzőknek a sok 

munkáért, amit az elmúlt időszakban végeztek az óvoda 

belső munkálatainak és külső körletének megújításáért.  

 

 

Boldog születésnapot Óvoda! 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony em-

léklapokat adott át a kivitelezőknek, és további jó 

munkát kívánt a dolgozóknak a régi- új óvodában. A 

jelenlegi és a régi óvodások színvonalas műsora után 

fotó -, gyermekrajz -, és Sudár Péter festményeiből 

összeállított képzőművészeti kiállítást tekinthettek 

meg a meghívott vendégek. Ezután Pleizer Lajos a 

Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke mondott pár ked-

ves szót ünnepi pohárköszöntőjében az óvodáról. 

Fehér asztal mellett – köszönet régi dolgozónknak a 

pazar hidegtálakért és a felszolgálásért – kellemes 

beszélgetés közben elevenítették fel a régi emlékeket 

a volt- és a jelenlegi dolgozók.  

 A 2011- es év nagyközségünk életében az óvodáért 

való lakossági összefogás éve volt.  
Ezt bátran kijelenthetjük. 

Szijj Tamásné 

     óvónő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Az óvoda 1961-ben átadott épületrészének felújítá-

sa június első hetében kezdődött. Az önkormányzat 

22 millió forintot biztosított a födém, a tető és az 

ablakok cseréjére. A pénz egy része nyertes pályá-

zatból (ROP pályázat) származott. A munkálatok 

kivitelezésére Németh Roland és munkatársai kap-

tak megbízást, Botos Lajos a tető és a csatornázás 

elkészítését vállalta. 

A nagy munkában segítőik voltak: 

Bölkei András 

Kucsera Csanád 

Kuti György 

Luczai István 

Nagy Károly 

Rajna József 

Stockinger Balázs 

Tauz Tibor 

Véninger Csaba 

 

Köszönjük mindnyájuknak a sok-sok munkát, mely 

sokszor több volt, mint amit a vállalásuk tartalma-

zott. 

  Az önkormányzat a laminált padlók cseréjét végez-

tette el, a két udvari csoportszoba lambériázását Al-

coás óvodai pályázat pénzéből finanszíroztuk. Példa-

értékű volt az összefogás a falu lakossága réaszéről 

Befejeződött az óvoda felújítása 
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az óvoda megszépítéséért. Az önkormányzati segít-

ség és az óvodai költségvetés mellett a szülők fel-

ajánlásai nélkül- sószoba falainak kikövezése, a 

felújított épületrész külső festése- nem sikerült vol-

na szeptember elsején rendbe hozott és kitakarított 

csoportokban várni a gyerekeket.  

  Mi, az óvoda dolgozói is kivettük a részünket a 

munkából: kerítést, bútorokat, ajtókat festettünk át, 

és napokig takarítottunk és takarítottunk.  

  Szeptemberben két utcafronti csoport új linóleu-

mot kapott három önkormányzati képviselő által 

felajánlott összegből. Köszönjük Szumper Balázs-

nak és nejének, hogy leragasztották a műpadlót. A 

bútorok mozgatásáért Fábián Józsefnek, Penzer 

Róbertnek, Tóth Attilának és Szentes Balázsnak 
tartozunk köszönettel.  

  Készülünk az óvoda 50. évfordulójának megün-

neplésére. Az eseményre október 22-én kerül sor a 

felújított épületben. Az udvar parkosítása van folya-

matban addig- szintén szülői és képviselői támoga-

tásból-, hogy minden rendben legyen, szép legyen 

kívül- belül, mire eljön az ünnepség napja. 

  2011. 10. 17. 

Az óvoda dolgozói 

 

 

 

 

 

Október 8-án kissé hűvös időben sikerült megren-

dezni az idei szüreti felvonulást, ahová a környékbéli 

kocsisok és lovasok is eljöttek.  Az idei évben két 

táncos csoport alakult a felvonulókból, egy alsósok-

ból álló tánckör és egy felsősökből és középiskolás-

okból álló tánccsoport. 

Az idei évben Lakatos Péter és felesége Bisztrán 

Johanna voltak a bíró és a bíróné. 

A felvonulás során csendes megemlékezést tartott a 

menet Kapitány István házánál, aki minden évben 

szereplője volt a szüreti menetnek. 

A hagyományos szüreti felvonulást a szüreti bál zár-

ta a Hársfa Étteremben. 

A bál folyamán lehetett szavazni a szüreti bál szépé-

re, melynek eredményhirdetése éjfélkor volt. 

A szüreti bál szépe 2011. évi első helyezettje Szűcs 

Vanda lett, első udvarhölgye Ország Renáta, máso-

dik udvarhölgye Kiss Nikolett lett. 

Vajda Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szüreti felvonulás és bál 
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2011. szeptember 1. napjától módosult a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv.(továbbiakban: Szt.) lakásfenntartási támoga-

tásra vonatkozó rendelkezése. 

Az Szt. szerint lakásfenntartási támogatás az alábbi 

együttes feltételek mellett adható:  

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs va-

gyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövede-

lem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

Fentiek vonatkozásában: 

- Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztar-

táson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arány-

száma, ahol 

 a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 

1,0,  

   a háztartás második nagykorú tagjának arány-

száma 0,9,  

.  a háztartás minden további nagykorú tagjának 

arányszáma 0,8,  

.  a háztartás első és második kiskorú tagjának 

arányszáma személyenként 0,8,  

.  a háztartás minden további kiskorú tagjának 

arányszáma tagonként 0,7.  

- Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (felső) 

határa: 71.250,-Ft 

- Vagyon: Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továb-

bá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számí-

tott forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harminc-

szorosát (2011-ben a 855.000,-Ft-ot) vagy együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2011-ben 

a 2.280.000,-Ft-ot) meghaladja, azzal, hogy nem 

minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, illetve az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatla-

non áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű.  

 

 

 

 

-Lakásfenntartás elismert költsége: az elismert la-

kásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert 

költség szorzata. 

Elismert lakásnagyság:  

-1 személyes háztartás esetén 35 m2  

-2 személyes háztartás esetén 45 m2  

-3 személyes háztartás esetén 55 m2  

-4 személyes háztartás esetén 65 m2  

-ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor  

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a 

jogosult által lakott lakás nagysága.  

Az egy négyzetméterre jutó elismert költség: 450 Ft. 

A támogatás összege:  

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támoga-

tás mértéke az Szt. 38.§ (7) bekezdésében meghatá-

rozott képlet alapján kiszámított és két tizedes jegyre 

kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás el-

ismert havi költségének szorzata 100-Ft-ra kerekítve, 

melynek minimális összege havi 2.500-Ft. A támo-

gatás egy év időtartamra állapítható meg. 

A módosított Szt. szerint a lakásfenntartási támoga-

tás, fűtési támogatásként is adható, és az eddig gázár 

támogatásban részesülő ügyfelek is a helyi önkor-

mányzathoz adhatják be az igényüket.  

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 

tájékoztatóval együtt a honlapról letölthető illetve a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál kérhető. 

 

Dr. Hanák Mária 

 jegyző 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL 
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 A GRÁNÁTALMA UTCAKÖZÖSSÉG JELENTI

 

 

Utcaközösségünk néhány lakójának javaslatára a 

Gránátalma Utcaközösség vezetősége és szerve-

ző bizottsága szeptember elejei megbeszélésén 

úgy határozott, hogy elfogadva a környezetünk 

megszépítésére tett javaslatot, 2011. szeptem-

ber 17.-ére megszervezi és kivitelezi a közösségi 

munkát.   

 Az időjárás most 

is kegyes volt hoz-

zánk. Ragyogó 

napsütés fogadta 

a 10 fő lelkes kis 

csapatot, mely 

két csoportban 

kezdte el a 

munkát.  

A csapat egyik 

fele a hidat 

„vette bir-

tokába”: leta-

karították a 

koszt és a port 

a hídról, majd 

dörzsvászonnal csiszolták simára a fa felülete-

ket. Ezután következett a fapáccal történő kon-

zerválás, mellyel ellenállóvá tették a hidat az 

időjárás viszontagságaival szemben. A csapat 

másik fele fejszével, fűrésszel és metszőollókkal 

felszerelkezve a fák  

 

 

 

oldalhajtásait, égbe nyúló vadhajtásait vágta le. 
Közel 2-2,5 órai munkával tettük szebbé környe-
zetünket.  Sajnos az időjárás meghiúsította az 
október 8.-ára, a Petőfi utcába szervezett közös-
ségi munka megvalósítását. A szervezők ezt a 
közösségi munkát egy másik időpontban, szin-
tén az utcaközösségünk - melybe az alábbi utcák 
tartoznak: Komáromi utca, Perkátai utca a 
Sport utcától a vasútig, Hantosi út a Sport ut-
cától a vasútig, Petőfi utca, Deák utca, Béke 
utca és a Béke tér - lakóinak összefogásával ter-
vezik megvalósítani. Természetesen bárki csat-
lakozhat hozzánk!  
Tisztelt Gránátalma Utcaközösségi lakók! A 
vezetőség tagjai (Tarr Zoltán 30/560-4851, Ha-
lász Béla 70/389-4963 és Baráthné Csibrik Ildi-
kó 30/737-2124) várják javaslataikat, ötleteiket, 

hogy 
mi-

lyen 
kö-

zöss
égi 

mun
kát 

tud-
nánk 

együtt, összefogva megvalósítani. Észrevételei-
ket megtehetik írásban is a 
granatalma11@gmail.com e-mail címen is. Te-
gyük együtt szebbé, élhetőbbé környezetün-
ket! 

 

 

 
Fuvarozás 

- sóder, homok, zúzott kő 2800 Ft/m3 

- jó minőségű fekete föld, füvesítéshez 1500 
Ft/m3 

- töltő föld 1000 Ft/m3 
Épületek bontását, sitt szállítást vállalunk, ked-

vező árakkal! 
Tel: 0620-478-2069 

 

mailto:granatalma11@gmail.com
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Végül, de nem utolsó sorban néhány fotó a csa-

patról és arról, hogy milyen lett a munkánk 

gyümölcse:  

A vezetőség és a szervező bizottság nevében 
köszönjük a mindenkinek, aki munkájával, bár-
minemű hozzájárulásával részt vett a közösségi 
munkában. 

 
Baráthné Csibrik Ildikó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. október 1-én volt a Zene Világnapja, amelyet 

az egész világon koncertekkel, komoly zenei hang-

versenyekkel ünnepelnek. Természetesen zeneisko-

lánk is minden évben megemlékezik erről a jeles 

eseményről. Az idei tanévben sem volt ez másképp, 

és hogy méltó kereteket biztosítsunk a muzsika hall-

gatásához a csoportos órák keretein belül „ünnepel-

tünk”. 

A rendhagyó szolfézsórán az előképzősökkel élő 

zongoramuzsikát hallgattunk: a zeneműveket magam 

válogattam és mutattam be. A gyerekek játékos fel-

adatot is kaptak a zenehallgatáshoz: fel kellett ismer-

ni a gyerekdalokat Bartók Béla feldolgozásaiban. Jól  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítették a feladatot, és nagyon élvezték a rögtön-

zött koncertet. 

 

A nagyobbakkal CD-ről hallgattunk világszerte is-

mert zeneműveket. Ez alkalommal olyan muzsikákat 

választottam, amelyek valamilyen állathoz, termé 

 

szeti jelenséghez köthetők: ezek a romantika korában 

nagy sikert aratott programzenék. Talán azért is vál-

tak a későbbi korokban olyan ismertté, mert azáltal, 

hogy valamihez kötni lehetett őket, jobban megma-

radt az emberek emlékezetében. A 20. században a 

film megjelenésével még ismertebbé váltak ezek a 

zenék, hiszen pl. a nyári vihar-jelenetkor gyakran 

lehetett Beethoven VI. szimfóniájának Vihar-tételét, 

vagy a halak úszkálása közben legtöbbször Az álla-

tok farsangja Akvárium-tétele csendült fel. Ezekből a 

csodálatos muzsikákból hallhattunk a Zene Világ-

napján egy csokorra valót – mindannyiunk örömére. 

. Szünder Nóra 

A Zene világnapja 
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szeptember 13.: szülői értekezletek az iskola összes 

osztályában 

szeptember 19. : papírgyűjtés a DÖK szervezésé-

ben- köszönjük a szülők és családtagok közreműkö-

dését 

szeptember 23. : kirándulás Szentendrére az iskola 

6., 7. és 8. évfolyamosai részvételével: 

 múzeum-pedagógiai foglalkozások (fazekasság, 

népi hangszerkészítés), barangolás a skanzenben 

erdei kisvasúttal. A tartalmas programon 52 tanuló 

vett részt. 

szeptember 30. : mezei futóverseny selejtező, az 

iskola valamennyi tanulója részére. Az alsó tagoza-

tos munkaközösség meghívta a seregélyesi 1-4. osz-

tályosokat. 

Részvétel a körzeti mezei futóversenyen Polgárdiban 

26 tanulónk részvételével.  

október 6. : iskolai megemlékezés az Aradi vérta-

nuk emlékére, a műsort az 5.a és b osztály adta, 

rendhagyó műsorszerkesztéssel, mely az iskola hon-

lapján is megtekinthető 

október 7.: Kisállat bemutató az iskola aulájában 

Dr. Göncz Imre emlékére- Göncz Zoltán felajánlása 

a kiállításra: édesapja orvosi eszközeiből 

október 12.  Iskolaszék és Szülői Munkaközösség 

ülése 

október 19.- alsó tagozatos tanulók részvétele a j-ly 

helyesírás versenyen Seregélyesen 

október 21. iskolai ünnepély- műsorral készültek a 

8.a és b osztályok 

október 25.: felső tagozatosok délutáni sportverse-

nye a tornacsarnokban 

október 30. (vasárnap) 19 óra- Aulaszínház- Szurdi 

Miklós: A piszkavas című előadás. 

Program előzetes: 

november 10.: Egészség és tolerancia nap Dr 

Mrázik Sándor emlékére- egész napos projekt, be-

mutatókkal, előadásokkal, vetélkedőkkel, felnőttek 

számára véradás. Közreműködő az Esélyek Háza 

Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Hivatal. 

november 16.: Magdi néni mesemondó versenye 

alsó tagozatosok részére- Tárnoki Lászlóné emléké-

nek ajánljuk. 

 

 

 
Bárkányiné Vohl Mária 

 
 

PRO CIVITATE Sárosd kitüntetést 2011-ben a 

II. számú orvosi körzetünkben dolgozó ápolónőnk 

SZABÓ JÁNOSNÉ (Kovács Margit Mária) kap-

ta.  

M

anyika Sárosdon született, és a mai napig is itt él. Itt 

járt általános iskolába, majd Székesfehérváron foly-

tatta tanulmányait, és ott kezdett dolgozni 1968-ban. 

Az Ikarus gyárban eltöltött 2 évben rájött arra, hogy 

szívesebben foglalkozna emberekkel. A betegekkel 

való törődés jobban vonzotta, ezért úgy döntött ápo-

lónőként szeretne dolgozni. A székesfehérvári Me-

gyei Kórházban munka mellett tanult, általános ápo-

lónői oklevelet 1973-ban szerzett. 1978-ban megsze-

rezte a körzeti ápolónői végzettséget is. 1971-ben 

férjhez ment, férjével, Szabó Jánossal itt telepedtek 

le. 

1974-től a sárosdi Szociális Otthonban dolgozott. 

1976-ban a II. sz. orvosi rendelőben megüresedett a 

körzeti ápolónői státusz, Manyi megpályázta….és 

1976. március 1-től, a mai napig több mint 35 éve 

töretlen odaadással végzi ezt a feladatot. 

A betegekkel türelmes, segítőkész ápolónőt sokan 

keresik fel rendelési időn túl is- akár a lakásán is. 

Mindig tud felvilágosítást adni az érdeklődőknek, 

mit- hol- hogyan lehet intézni. Személyes problémá-

ikkal is fordulnak hozzá, s ő mindig meghallgatja, 

mond néhány megnyugtató szót, és a hozzáforduló 

megkönnyebbül. 

Az otthonukban is nagyon sok beteget ápolt és ápol 

rendszeresen. Ezzel a családoknak is nagy segítséget 

nyújt. Elmondja, és személyes példájával irányt mu-

tat, hogyan kell foglalkozni, törődni a beteg hozzá-

tartozóval. 

A Farkas Gyula Iskola szeptember-októberi 

tanórán kívül megvalósított programjai 

 

PRO CIVITATE 
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Manyikának is voltak, vannak problémái, nehéz idő-

szakai, de a betegek ezt soha nem vették, veszik ész-

re. 

Az elmúlt 35 évben végzett lelkiismeretes, gondos, 

ápolói munkáját ismerte el ebben az évben 

PROCIVITATE SÁROSD kitüntetéssel Sárosd 

Nagyközség képviselő testülete. 

Manyikára nagyon találóan illenek Kemény Zsig-

mond szavai.„Kitűnővé egy szerencsés perc által is 

válhatunk, 

Hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.”  

 

Kedves Manyika! A kitüntetéshez ezúton is gratu-

lálunk! További életedben kívánunk sok örömet, 

jó egészséget, sikeres jó munkát! 

 

 

 

 

F E L H Í V Á S 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

103/2011. (X. 13.) számú határozatával 

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-

zat 

2012. évi fordulójához. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.sarosd.hu honlapon és a Polgár-

mesteri Hivatalban. 
 

 

 

 

 

Mint láthatták a sárosdi óvoda épülete a nyár fo-

lyamán megújult. Kérésünkre, a seregélyesi önkor-

mányzat még 2010 februárjában adott be pályázatot 

az óvoda felújítására az Önkormányzati Minisztéri-

umhoz. A sárosdi képviselő-testület vállalta az ön-

részt, és a beruházás lebonyolítását. Akkori számí-

tásaink szerint 25 millió Ft-ból meg lehetett volna 

oldani az összes nyílászáró cseréjét, a tetőhéjazat 

cserét, a külső hőszigetelést. Az 5 millió Ft önrész 

mellé a pályázatban igényelt 20 millió Ft-tal szem-

ben „csak” 12 millió Ft támogatást kaptunk.  

 

 

 

 

 

 

Tovább rontotta a helyzetet, hogy a tavalyi rendkí-

vül csapadékos időjárás miatt a régi 50 éves 

épületszárnyon a födém is megroggyant. Statikai 

mérések alapján ezen a részen a teljes födém és 

tetőcsere vált szükségessé. Így a másik épületrészen 

el kellett halasztani a tervezett beruházást. A tervez-

tetés, építési engedélyek beszerzése után, az idei 

nyáron lehetett megoldani az átépítést.  

Az 50 éves épület új födémet, új tetőt kapott. A 

régi, megvetemedett ablakok helyett korszerű, hő-

szigetelt nyílászárok kerültek beépítésre. A csoport-

Tájékoztató 

http://www.sarosd.hu/
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szobák, a nevelői szoba, az irodák új padozatot kap-

tak. 

A teljes beruházás 22 millió Ft-ba került. Ebben 

nincsen benne az a sok önkéntes munka, amit az 

óvoda dolgozói, a szülők, a felújítást végző sárosdi 

vállalkozók tettek hozzá, hogy szept. 1-én gyerekek 

és felnőttek egy teljesen megújult, megszépült kör-

nyezetben kezdhessék meg a 2011/12-es nevelési 

évet. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani: 

 a seregélyesi képviselő-testületnek a pályá-

zat benyújtásáért és a pénzügyi bonyolítá-

sért, 

 a Belügyminisztérium Önkormányzati Ál-

lamtitkárságának a 12 millió Ft támogatá-

sért, 

 a Fejér Megyei Pénzügyi Alapnak (Vargha 

Tamás elnök úrnak és a bizottságnak) a tá-

mogatását az önrészhez, illetve a felmerült 

plusz költségek biztosításához. A 8 millió 

Ft kamatmentes kölcsön nélkül nem tudtuk 

volna az ablakokat és a padozatot kicserél-

ni. (A kölcsönt 3 év alatt kell visszafizetni.) 

 a tervezőknek, az építési vezetőnek, a mű-

szaki ellenőrnek 

 A kivitelező fővállalkozó Németh Roland-

nak, az alvállalkozó Botos Lajosnak, Kuti 

Györgynek, Telek Lászlónak, akik nemcsak 

a szerződésben vállalt kötelezettségüknek 

tettek eleget, de sok plusz felajánlással is 

segítették a megvalósulást. 

 A KI-PO VILL kft-nek, 

 Mrázik Sándor alpolgármester úrnak a be-

ruházás koordinálását.  

Külön köszönet az óvoda dolgozóinak és a szü-

lőknek, akik nélkül nem jutottunk volna el idá-

ig. Nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ne csak 

egy tiszta épület legyen előttünk, hanem ottho-

nossá tett, szépen díszített óvodába jöhessenek 

a kicsik.  

A nyár végén elkészült a Zrínyi utca játszótér, mely 

szintén pályázati forrásból valósult meg. 

Sajnos az örömünk nem tartott sokáig, hiszen már 

az első hétvégén megrongálták az ütéscsillapító 

gumilapokat! Végtelenül felháborítónak tartom, 

hogy egyes fiatalok csak akkor érzik jól magukat, 

ha tönkre tehetik a nagy nehézségek árán létrehozott 

értékeinket!! A játszótér elsősorban a legkisebbek-

nek (12 éves korig) épült, akik örömmel vették bir-

tokba, ezért kérem a kamaszokat, felnőtteket: hagy-

ják meg a játék örömét a kisgyerekeknek. Egyben 

bátorítanám is a kicsiket kísérő felnőtteket, szólja-

nak rá arra, aki nem tartja be a „játék szabályokat”! 

Itt is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét 

arra, hogy a játszótérre állatot bevinni tilos, va-

lamint a dohányzás és az alkohol fogyasztás is 

tilos a játszótér területén. 

A Pénzügyi, Gazdálkodási és Településfejlesztési 

Bizottság felmérte a község útjait, és rangsort állí-

tott fel a felújításukra. A rangsornál figyelembe 

vette a meglévő állapotot, az utcában lévő ingatla-

nok és lakok számát, az utca forgalmát. 

Ennek alapján és a pénzügyi lehetőséget figyelembe 

vételével döntött a testület az utcák őszi felújításá-

ról.   

A magtárhoz vezető út, Rajk László u. Árpád u. és a 

Béke u. egy részén kátyúzásra került sor. Ennek 

költsége 1.027.000 Ft volt. A Hársfa utca nagyon 

rossz állapotban volt, ott nem volt lehetséges kátyú-

zással járhatóvá tenni. Ebben az utcában zúzott kő-

vel lettek feltöltve a nagy kátyúk, majd martaszfalt-

tal végig terítve, beitatva emulzióval. Ennek költsé-

ge 1.900.625 Ft. 

Lehotainé Kovács Klára 

polgármester 
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Eme kérdések az ún. „Kati utcájára” vonatkoznak: 

Miért kell mindig sárosan felszállni a buszokra? 

Miért nem lehet rendbe tenni, kátyúmentesíteni? 

Vagy legalább egy járdát építeni? 

Miért nem lehet kivilágítani?  

Sok férj, apa este 22 óra előtt-után mehet a feleségét 

– lányát kísérni a buszokra, mert ez az utca nem egy 

életbiztosítás. 

Miért nem lehet tisztább levegő? 

Meleg időben nem elég a forróság, (a tűző napon 

való ácsorgás) már ettől is szédelegnek az emberek, 

hát még amikor beérünk ebbe az „utcába”! 

Ez az utca Sárosd szégyene (többek közt)! 

Ez az EU? 

Ezekre, a kérdésekre várok választ! 

A telet már nem is merem részletezni.... 

 

Egy sáros-di lakos 

Kovács József 

 

 

 

 

A Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi üzemmérnökségének 

munkatársaiból álló csapatunk  Egerben, 2011. 

szeptember 29-30-án megrendezett XI. Országos 

Víziközmű Szerelőversenyen az első helyen vég-

zett. 

A versenyre 31 cég küldte el versenyzőit, tehát ott 

volt szinte mindegyik jelentősebb vízszolgáltató 

vállalat. 

Az országos megméretés különböző szerelési fel-

adatok elvégzéséből, és a szakma egészét átfogó 

tesztek kitöltéséből állt. 

A második helyet a Miskolci Vízmű Kft., a harma-

dikat az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 

Zrt. szerezte meg.  

A Fejérvizes csapat tagjai: Virág László sárosdi 

főgépészünk, valamint Siák József, Molnár Ist-

ván, és Szalai Attila. 

Fejérvíz Zrt. Sárbogárd 

 

Gratulálunk a 

csapat-

Különösen Vi-

rág László- si-

kereihez! 

A Szerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok kérdés egy kis utcára! 

Hír egy országos verseny sikeréről 

Ép test, ép lélek!! 
JÓGÁZZ VELÜNK! 
Megtanulhatod: -     hogyan figyelj a testedre 

- hogyan lélegezz helyesen 

- hogyan tudsz gyorsan, de mélyen 

relaxálni. 

Szívesen látunk novembertől minden pénteken fél 5- től 

az óvoda  

tornatermében, ha szeretnéd megmozgatni ellustult izmai-

dat. 

Érdeklődj az óvodában! 
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Lezajlott az I. Országos Kismotorfecskendő szere-

lési Bajnokság, melynek záró futamát a Zalaeger-

szeg melletti Teskándon rendezték meg. Aki figye-

lemmel kísérte a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

munkásságát, annak nem kell bemutatni, hogy Sá-

rosd ÖTE két csapattal nevezett ezen az országos és 

nemzetközi megmérettetésen. Egy férfi és egy női 

csapat indult modern és retro kategóriákban, illetve 

egy ifjúsági rajunk is részt vett a versenysorozat 

több állomásán is. 

A Sárosdon rendezett futam állandó beszédtéma 

volt minden tűzoltó szervezetnél, akik nem győzték 

hálájukat és elégedettségüket kifejezni a sárosdi 

versenyről, mely közös szervezésben valósult meg 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatával. Ezúton is 

szeretném megköszönni minden ÖTE-s tagnak, 

illetve azoknak az embereknek, akik bíztak ben-

nünk, és munkájukkal segítettek minket, hogy az 

elképzeléseinket maximálisan megvalósítsuk. A 

verseny óta számtalan köszönetet és elismerést kap-

tunk a verseny kivételesen színvonalas megvalósí-

tásáért. Reményeink szerint a jövő évi verseny 

sárosdi helyszínén felül tudjuk múlni az idei évi 

szervezést. 

Sárosd ÖTE csapata a 8 állomásból álló versenyso-

rozatból 6-on vett részt, melyeken időről időre egy-

re jobb és jobb eredményekkel térhettünk haza. Az 

eredmények javulása nem csak nálunk, hanem más 

csapatoknál is észrevehető volt, így a teskándi ver 

 

 

 

 

 

 

senyen még mindenki csak találgatni tudott, hogy ki 

milyen eredménnyel végez az összesített megméret-

tetésen.  

Férfi csapatainknak többször volt gondjuk a „tech-

nika ördögével”, sajnos ez Teskándon sem kerülte 

el őket. A női csapatoknál az első megmérettetés 

eredménytelen szerelése óta a biztonságos és biztos 

eredményt ígérő szerelési technikára álltunk át, 

mely meghozta gyümölcsét, a retro kategóriában 

egyre jobb és jobb időkkel tudtunk szerelni. 

A Sárosd ÖTE 1-es csapatának végső eredménye a 

modern kategóriában 11. helyezés, ami figyelembe 

véve, hogy a versenysorozaton 42 csapat indult eb-

ben a kategóriában igen jó helyezés. 

A retro kategóriában szintén Sárosd ÖTE 1-es csa-

pata 12. lett a 76 csapatból. 

Sárosd ÖTE 2-es csapata modern kategóriában 21. 

helyezést ért el. 

Sárosd ÖTE 3-es csapata modern kategóriában (if-

júsági férfi) 22. lett. 

Sárosd ÖTE 2-es női raja retro kategóriában össze-

sített 15 helyezett lett, ami azt jelenti, hogy a baj-

nokságban nem volt megkülönböztetve a női és 

férfi csapatok, valamint egy értékelés alá kerültek 

önkéntesek, létesítményiek és hivatásos tűzoltók. 

Az egyesület büszkesége mégis a NŐI CSAPAT 

retro kategóriában szerzett ORSZÁGOS BAJNOKI 

CÍME, melyre nemcsak az egyesület hanem a tele-

pülés is büszke lehet.  

A versenysorozaton kötődött kapcsolatok ápolása-

ként az egyesület úgy döntött egy barátságos kispá-

lyás futballtornát szervez a versenysorozatban részt 

vett csapatok számára. A mérkőzések november 12-

én kerülnek megrendezésre a sárosdi tornacsarnok-

ban.  

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves 

sárosdi lakosnak, akik segítségükkel, támogatásuk-

kal és munkájukkal segítették egyesületünket az 

országos versenyen való részvételünket. 

Vajda Viktória 

Sárosd Öte titkár 

 

 

 

ORSZÁGOS BAJNOK LETT A SÁROSD ÖTE NŐI CSAPATA 
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Bakos Erika 

Gyertyával kezemben 
 

Mint csillagok a magas égen, 

sok milliónyi lámpás úgy világít, 

és a hideg fáradt őszi szélben, 

temető halotti csendjébe irányít. 

 

Ünneplőbe öltözött kopár sírhantok, 

s ruhájuk szép krizantém koszorú, 

az égbolton fénybe borult csillagok, 

de minden gyertya a síron szomorú. 

 

Gyertyával kezemben állok a sírnál, 

ahol halott szeretteim nyugszanak, 

fájdalmam nagyobb minden kínnál, 

ők most mégis csendesen alszanak. 

 

Kabátom összehúzom még jobban, 

hisz a temetőben mindig fúj a szél, 

imát suttogok, s a gyertya fellobban, 

szeretteimért és minden halottért. 

 

ÖLELJ ÁT! 
Ha már elfelejtetted az Óvodában tanult alta-

tókat, simogatókat, lovagoltató mondókákat, 

dalokat, újra felidézheted velem. 

Gyere hozzánk minden hónap második 

keddjén fél 4-től 

(nov. 8, dec. 6, jan. 10, febr. 14, márc. 13, ápr. 

10, máj. 8, jún. 12) 

Kicsi gyermekeddel, ha már elmúlt egy éves a 

Süni csoportba. 

Jókat énekelünk, mondókázunk, és közösen 

nagyokat játszunk. 

 

                                                                        

Szalai Józsefné (Ildi óvó néni) 

 

Meghívó 
November 19 - én nyolc órakor veszi kezdetét 

a minden évben az óvodai szülői munkakö-

zösség és az óvoda által szervezett jótékony-

sági bál az iskolában, melyre minden kedves 

szórakozni vágyó volt-, jelenlegi- és jövendő-

beli szülőt szeretettel meghívunk. 

A mulatsághoz a zenét a Koncz-Rock együttes 

szolgáltatja. 

 

Óvodai sz. m. k. tagok  

és az óvoda dolgozói 
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Az augusztusi Kisbíróban tévesen jelent meg Kucseráné P. Márta óvodai dolgozó munkaköre. Márti az óvodá-

ban az óvodatitkári teendőket végzi évek óta. Elnézést kérünk tőle a hibáért.           

                                                                                                                     A szerkesztők 

 

Halottak napjára 
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